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TERUGBLIK

Welkom
 in ons Stijlvol Wonen-huis

Heb je hét woonevent van dit najaar gemist? 

Of wil je nog even nagenieten van al dat 

moois? Dit was het Stijlvol Wonen-huis op 

de vt wonen&design beurs. Alle materialen, 

meubelen en inspiratiebronnen nog even  

op een rijtje.
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FRISSE START

OUTDOOR

Een andere kijk op outdoor, daarmee begon een 

bezoekje aan ons Stijlvol Wonen-huis. Niet iedereen 

beschikt over een grote tuin of groene vingers. Maar 

optimaal genieten van het buitenleven kan ook op een 

ruim terras.

BAD OP MAAT

Met een zwembad krijg je meteen het luxege-

voel. Waterwellness maakte een bouwkundig 

zwembad op maat. Zaakvoerder Corné van 

Opstal: “Dit houdt in dat we eerst een ‘kuip’ 

metselen op maat van de klant. Hierbij ben je 

niet gebonden aan bepaalde maatvoeringen 

of vormen. Je kunt bijvoorbeeld zelf bepa-

len waar je de trap wilt, waar de verlichting … 

Vervolgens wordt die kuip bekleed met een 

folie naar keuze. De folie in dit zwembad was 

donkergrijs met een leisteen-achtige tekening, 

waardoor het resultaat heel natuurlijk oogt. Er 

werd gekozen voor een trap over de gehele 

breedte aan de kop van het bad. En twee spots 

zorgen ’s avonds voor een feeëriek licht. Er zijn 

nog tal van mogelijke accessoires en opties, 

telkens verkrijgbaar in chic rvs of in een onop-

vallende kleur van het bad. De mogelijkheden 

zijn enorm. De kostprijs hangt af van de keuzes 

die je maakt.”

GROENE EYECATCHER

Waarom geen boom in een pot? Elk terras ver-

dient een flinke portie groen. Bij De Tophove-

niers kregen we het advies om het groots aan 

te pakken met een mooie Japanse esdoorn of 

‘Acer Japonicum’. Zo’n boom in pot verdient 

wel wat extra aandacht: zelf water geven of 

een irrigatiesysteem aanleggen en regelmatig 

zorgen voor voldoende voedingsstoffen. Het 

effect is deze extra moeite meer dan waard.

Lounge Sabi van Paola Lenti heeft een 
groen-blauwe kleur die erg chic staat bij het 

zwembad. Bij Hora Barneveld kun je deze 
opstelling uitbreiden of aanpassen naar jouw 

behoefte. De prachtige buitenplaid Plump 
en het vlechtwerk van de bank zorgen voor 

een rijke look. (Alles via Hora Barneveld)
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Op de muren krijtverf Calce CC 011 van Carte 
Colori, op de houten lamellen zijdematte lakverf 

Kokos CC 007 van Carte Colori. Op de zitbank 
staan een schaal met glaswerk van When Objects 

Work. De kommen zijn van Atelier Tete, Kinto. 



Geen plaats voor 
een zwembad? Of 
wil je het luxegevoel 
nog vergroten? 
Waarom geen 
buitendouches? 
Deze exemplaren 
van Jee-O komen uit 
de Slimline-collectie 
en zijn gemaakt om 
zelfs de strengste 
winters te overleven.

De grote keien zijn op 
maat gemaakt door 
Texture Painting. Het 
linnen is van Kontex 
via Kenkawai. In de nis 
badproducten van Skins. 
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SUBTIEL TRAVERTIJN 

De lichte travertijnvloer is van De Opkamer. Het grote formaat van de natuur-

steentegels geeft het terras een zen-achtige uitstraling. Michel van der San-

den: “Travertijn is een soort kalksteen die gevormd wordt door de neerslag van 

kalk uit warmwaterbronnen. De poriën in de steen worden veroorzaakt door 

takjes of bladeren die in het water neervallen en daar verteerd worden. Wij 

maken zelf zorgvuldig een selectie van travertijn die een mooie kleurschake-

ring heeft. En onze travertijn heeft slechts een subtiele veroudering, waardoor 

je hem gemakkelijk in verschillende interieurstijlen kunt toepassen. Ook erg 

handig: je kunt hem zowel binnen als buiten toepassen, waardoor je interieur 

en terras letterlijk één geheel worden.”

WATERDICHT WONDER

In een bijpassende tint werd de Microtopping uitgevoerd op de wand met bui-

tendouches. Deze pleister van Texture Painting is niet zomaar een decoratieve 

techniek, maar is ook erg functioneel. Zo kun je bijvoorbeeld een volledige 

badkamer van muur tot vloer laten bekleden voor een naadloze, waterdichte 

afwerking. Zaakvoerder Ronny Wuyts: “Je krijgt de look van een cementafwer-

king, zonder het nadeel dat je ergens met naden of ‘uitzetvoegen’ zit. Qua look 

heb je ook vele mogelijkheden: van egaal tot verouderd met zuren of andere 

applicaties, en de kleurenwaaier is enorm uitgebreid.”
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KOKEN EN ETEN

KEUKEN

Een langgerekte ruimte waarin koken en eten samen komen? Met een slimme opstelling 

haal je het beste uit de ruimte. Denk hierbij aan een keukeneiland en een chique tafel.

GROTE KLASSE

Een donkere keuken schept meteen sfeer.  

RhijnArt Keukens zorgde voor een uitzonderlijk 

staaltje maatwerk. Jan van Harberden vertelt: “een 

eiland-keuken blijft enorm populair. Voor deze 

ruimte was het trouwens de ideale opstelling. De 

keuken was lang, maar smal, met weinig ruimte 

voor hoge kasten. Daarom kozen we voor een 

extra lange en lage kastenwand tegen de muur, 

waarin spoelbak en vaatwasser een plekje kre-

gen. Deze wand accentueert ook de lengte van 

de ruimte. Daarbij kwam een eiland, eveneens van 

fors formaat, met kookgedeelte. Uiteraard is een 

gelijkaardige keukenopstelling ook op maat van 

jouw beschikbare ruimte mogelijk. De kookplaat 

met geïntegreerde afzuigkap is een technisch snuf-

je, maar ook heel praktisch, want het uitzicht naar 

buiten en naar de eettafel wordt niet belemmerd 

door een afzuigkap in het plafond. Deze keuken 

bevat vooral lades, dat is een stuk ergonomischer 

dan kasten onder het werkblad. De kasten zijn dan 

weer weggewerkt naast de eettafel, achter hoge 

deuren zitten de koelkast en ovens weggewerkt. 

De luxe materialen zoals donker gebeitst eikenfi-

neer en marmer maken deze keuken helemaal af.”

Op het eiland staan een zwarte theepot van Paper & Tea en schalen van When Objects Work. De handdoeken zijn van Kontex via Kenkawai. De spoelbak 
kreeg een kraan van Quooker (via RhijnArt Keukens). Ernaast een stenen schaal van When Objects Work met zeep van Skins. 
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Marmer blijft hot! Bij Grillo 
Natuursteen kozen we een 
exclusieve soort uit: Fior 
di Bosco. Het is weer wat 
anders dan de vele witte of 
zwarte marmersoorten die je 
tegenwoordig ziet. De tekening 
is niet te druk en de kleur past 
zowat in elk interieur. Eigenaar 
Remy Grillo: “Ook deze 
marmersoort selecteren en 
bewerken we zelf. Ze komt in 
grote platen toe, en wij zorgen 
voor de gewenste afwerking. In 
ons atelier zie je een enorme 
waaier aan mogelijkheden.”

Enorm sfeervol is deze 
raambekleding van Jasno. 
De Folds zorgen voor een 
chique, minimalistische look.
Wist je dat ze van papier 
gemaakt zijn? Dat maakt ze 
echter niet minder duurzaam. 
Het stalen raam werd door 
Exclusive Steel op maat 
gemaakt, net als de andere 
ramen in het huis. 

De keuken is van RhijnAr Keukens. De 
eiken parketvloer is van De Opkamer. 
Op het aanrecht staan kurken objecten 
van Studio Corkinho. Het houten 
kommetje en de snijplanken zijn van 
Couleur Locale. Glas van Menu.



Waarom een typische eetkamer kiezen 
als het ook zo kan? Deze bijzondere tafel 
en stoelen van Porro geven de ruimte de 
designuitstraling die ze nodig had. De 
meubels komen van Hora Barneveld, net 
als het kleed. Zij adviseerden ook deze 
onverwachte, asymmetrische opstelling 
met de stoelen.

De tegelvloer is van De Opkamer. Op de 
kastenwand werd krijtverf Calce CC 011  

van Carte Colori toegepast. De meubelen 
zijn van Hora Barneveld. Op de eettafel zie 

je vazen (albast) van Couleur Locale. De 
kurken objecten zijn van Studio Corkinho. 
Uiterst rechts op het aanrecht: draadvaas 

van Serax, potten, schalen, voorraaddozen 
van When Objects Work. De onderzetter is 
van Menu, de waterketel van Sori Yagani. .



KLEUR ALS SFEERMAKER

Er wordt vaak te laat aan gedacht: de kleur en verf. De kleurkaarten van Carte 

Colori lagen hier echter al van bij het begin mee op de ontwerptafel, want 

de sfeer die we in gedachten hadden, had onlosmakelijk met kleur te maken. 

We kozen voor drie basistinten in dit huis Calce, Kokos en Nero. Zaakvoerster 

Meta Bos: “Het was ook belangrijk om een matte uitstraling te hebben, zon-

der landelijk of klassiek te worden. Daarom adviseerde ik onze krijtverf. Deze 

is egaal, maar toch mat en sfeervol. De zitbank kreeg uiteraard een slijtvaste, 

maar eveneens matte krijtlak Kokos CC 007.”

Zowat alle linnen in huis is van The Romo Group. De 
sierkussens op deze bank, maar ook de kussens in de zitbank 
verderop en de hockers zijn allemaal op maat gemaakt met 
stoffen van Mark Alexander, Kirkbydesign en Villa Nova (die 
deel uitmaken van The Romo Group).

Op de bank een bord van When Objects Work, theepot en kopje van Atelier Tete, Kinto (foto rechts). De manden eronder zijn van Tine K Home. Op de 
eettafel liggen placemats van Couleur Locale. De borden, glaswerk, schaal en glazen kan zijn van When Objects Work. De servetten zijn van By Mölle, 
het bestek is van Pomax. 
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MODULAIR WONEN

WOONKAMER

Een gezin is constant in beweging: gezellig 

met z’n tweetjes, met alle kinderen, of ook 

nog eens vrienden op visite. Je zorgt maar 

beter voor een leefruimte die zich aanpast. 

Een modulaire sofa en extra fauteuils zijn geen 

overbodige luxe.

TOPSTUKKEN

Als een magneet werkt hij: deze knappe bank 

van Living Divani. Je kunt niet anders dan lek-

ker onderuit zakken in één van de vele compar-

timenten. Met uitzicht op het mooie dressoir 

van Porro, of naar buiten … We waren direct 

verkocht toen we deze meubels spotten bij  

Hora Barneveld. Zaakvoerder Matthias Bruinek-

reeft: “De elementen van de bank haal je zo uit 

elkaar en rangschik je in een andere opstelling 

naargelang de situatie. Het leer wordt na verloop 

van tijd nog mooier. Het is een flinke investering, 

maar wel eentje waar je een leven lang van kunt 

genieten. Het ontwerp is ook zo tijdloos dat je 

er nooit op uitgekeken geraakt. De lage kast van 

Porro is ook zo’n geweldig object: de deurtjes 

open of gesloten, ze ziet er fantastisch uit. Het 

kleinste onderdeel is perfect afgewerkt.”

RANK EN SLANK

De open structuur van het huis wordt benadrukt 

door een extra groot stalen raam naar de keuken, 

op maat gemaakt door Exclusive Steel. Vanuit de 

keuken heb je nog contact met je gasten in de 

woonkamer en omgekeerd. Zo’n raam in huis is 

echt geen uitzondering meer, zegt zaakvoerder 

Leo Rasenberg. “We zien dat staal het jaar na jaar 

beter doet: steeds meer mensen vallen voor de 

industriële, maar ranke en slanke look. Het is ook 

absoluut geen ‘koud’ materiaal meer, maar net 

een sfeermaker. We krijgen dan ook jaarlijks meer 

aanvragen voor speciale constructies: van bin-

nendeuren en ramen met een specifieke onder-

verdeling, tot hele serres en buitenconstructies in 

staal.” In dit geval zorgt het stalen raam voor nét 

dat beetje meer karakter, een gewoon laag schei-

dingsmuurtje had de ruimte geen eer gedaan.
Op de bijzettafel van Living Divani (via Hora Barneveld) 
een houten onderzetter van When Objects Work en kopjes 
van Serax. De vloer is van De Opkamer.
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De vloer is van De Opkamer. In 
de bank liggen kussens van The 
Romo Group, met stoffen Mark 
Alexander, Kirkbydesign en Villa 

Nova, op maat gemaakt. 

SCHATTEN UITSTALLEN

Een imposante bibliotheekkast, uitgevoerd in mdf maatwerk werd geschilderd 

met krijtlak Kokos CC 007 van Carte Colori. Zaakvoerster Meta Bos: “Met krijtlak 

heb je een krasvaste afwerking die tegen een stootje kan. Een groot voordeel is 

dat je oppervlak mooi mat blijft, in tegenstelling tot bepaalde andere lakverven. 

Bovendien kun je ooit de kleur veranderen.” Grote vierkante vakken zorgen 

ervoor dat ook extra grote kunstboeken of mooie objecten als vazen hier een 

mooie plek krijgen. Tip van de stylist: prop niet alles vol boeken, een leeg vak 

zorgt voor rust, of maak een selectie van enkele mooie accessoires.

Een enorme sfeermaker is deze muur 
met de techniek Crushed Velvet van 
Texture Painting. De leemachtige 
structuur geeft een interieur instant 
warmte en wordt steeds vaker 
gebruikt in moderne woningen.
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OUD ONTMOET NIEUW

De haard is een antiek stuk van De Opkamer, onmisbaar in een imposante 

bibliotheek als deze. De Opkamer haalt zijn haarden in Franse kastelen, oude 

hoeves en kloosters, brengt ze vervolgens over naar Nederland en doet de 

nodige aanpassingen voor gebruik in een hedendaagse woning. Dit exemplaar 

ademt sfeer en historie, maar is tegelijkertijd ook strak genoeg.

Deze twee fauteuils van Fritz Hansen zijn echte designiconen. De PK 22 Easy Chair werd 
ontworpen door Poul Kjaerholm en wordt nog steeds in Denemarken gemaakt. Intussen 
zijn er prachtige uitvoeringen in leer, velvet en deze zeer toepasselijke variant met rotan.

AT WORK

BIBLIOTHEEK

Thuiswerken saai? Niet in een imposante bibliotheek als deze.  

Met steeds meer zelfstandigen en bedrijven die thuiswerk promoten, 

wil iedereen toch een stijlvolle plek om z’n zaken te regelen?

De eiken parketvloer is van De Opkamer. Op 
de kast staan schalen en glaswerk van When 
Objects Work. Het krukje is van Vitra, via 
Hora Barneveld. De lamp is van Flos. 
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Messing is dé nieuwe 
metallickleur, en daar 
zijn wij blij om. De 
verweerde metaalkleur 
geeft een interieur 
namelijk zoveel meer 
sfeer dan koper of goud. 
Texture Painting maakte 
deze wandafwerking op 
maat van het huis. Door 
middel van verschillende 
applicaties wordt zo’n 
muur een fantastisch 
sfeervolle eyecatcher.

In de bibliotheekkast links: vazen van Tine K Home, lijsten van Moebe, een print van The Poster 
Club, boekensteun van Saikai, gevlochten manden van Couleur Locale, een lamp van Menu 
en een bloempot van D&M Depot. Rechts: matte vazen van Tinekhome, glanzende vazen van 
Menu, een zwarte draadmand van Serax, lijst van Moebe, print van The Poster Club, zwarte 
mandenset van D&M Depot. Black pottery, het vierkante mandje en de zwarte mand links zijn 
van Couleur Locale. Op de haard een vaasje van Menu, porselein van Hasami, lijst van Moebe 
en print van The Poster Club.
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Alle verlichting in het huis hebben we uitgekozen bij 
Flos. De lamp aan het bureau is de IC light van Flos, 
verder zie je hier en daar de Captain Flint en String 

Light Cone Head terugkeren. Designverlichting kan 
een enorme meerwaarde betekenen voor je interieur. 

Hier passen de fijne armaturen en gouden accenten 
perfect bij de andere materialen en kleuren.

Onontbeerlijk voor elk 
thuiskantoor is een 
bureau. Dit exemplaar 
van Nilson Beds heet 
Menton en is ontworpen 
door Marcel Wolterinck. 
We kozen het uit bij 
Hora Barneveld, die 
het aanprijst voor zijn 
compacte en toch 
praktische en sfeervolle 
eigenschappen.

Op het bureau een pennenbak 
en wierrookstandaard van Saikai. 
Een kopje van Atelier Tete, Kinto. 
Een zwarte vaas van Serax en 
een bril is van Ace & Tate.
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Een buitenbeentje moet er zijn in elk huis. 
Een onverwacht stuk, een coup de foudre, 

iets waar je niet meteen aan dacht. Dat is 
voor ons huis Snug van Feelgood Designs: 

zijn bolle, zitzak-achtige vorm zou je eerder 
verwachten in een bohemien sfeertje. Toch 

is net dit onverwachte stuk een statement 
waarmee je je persoonlijkheid laat blijken.

In de zithoek een tapijt van Hora Barneveld. Plaid van The Romo Group en 
kopje van Atelier Tete, Kinto.

Een minder voor de hand liggende parketvloer 
van De Opkamer zorgt voor verrassing. 
De bruine kleur is een tikkeltje gewaagd in een 
hedendaags huis – je ziet deze variant sneller in 
landelijke woningen – maar zorgt net daardoor 
voor de juiste tegenstelling met de moderne 
designmeubelen. Het is een eiken vloer.
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1. Een enorm succes! Japanoloog Owen Tjon Sie Fat maakte dagelijks heel wat mensen blij met een persoonlijke tekst, kunstig neergekwast op de traditionele 
Japanse kalligrafiewijze. Hij liet het zeker niet na om onze bezoekers te trakteren op een stukje geschiedenis, filosofie en inzichten. Erg verrijkend. Heeft 
Owen jou geïnspireerd om meer te weten over kalligrafie? Shofukan.nl/shodo

2. Even uitblazen bij een heerlijke thee van Paper & Tea! In onze keuken kon je terecht voor een gezellige proeverij van dit bijzondere merk. Ze zijn erg 
trots op hun kwalitatieve theeselecties van kleinschalige plantages. Goed meegenomen is de prachtige verpakking waarin deze thee komt en de mooie 
accessoires die ze ernaast bieden: paperandtea.com

3. We mochten rekenen op professioneel interieuradvies van Hora Barneveld, Texture Painting en RhijnArt Keukens.

4. 10 jaar Stijlvol Wonen gaat niet onopgemerkt voorbij dankzij een heuse poolparty.

5. VIP-bezoekjes: 10 lezersduo’s konden een VIP-weekend winnen met overnachting en begeleid bezoek aan ons huis. Goed uitgerust, geïnspireerd en met 
een gevulde goodiebag gingen ze weer naar huis.
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MEET & GREET
ONS HUIS WAS NIET ALLEEN MOOI OM NAAR TE KIJKEN, 

ER VIEL OOK HEEL WAT TE BELEVEN!
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